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Agenda Festa Major 2022
Dia 9

fer el tancament de lactivitat.

 Inauguració Exposició Fotografia 44è Trofeu
Joan Riera, 58è concurs de fotografia artística.

Dia 11
 Tast dexcursionisme. Matinal pel rodal de

Dia 10

Castellar amb audiovisual a Sant Pere dUllas-

 Tast de Marxa Nòrdica al local del CEC, car-

tre. Sortida a les 8 del matí del local del CEC,

rer Colom, s/n, de 9 a 14 hores (les inscripci-

Carrer Colom, s/n.

ons es faran per ordre darribada dels partici-

Itinerari: Sala Boadella, Plaça Catalunya, ce-

pants i farem una petita ruta pel poble)

mentiri, Can Mariner, Serra de Palau, Torrent

 Esplai Corriol del CEC. Tast daventura inici a
l Era den Petasques a les 10 hores. Es realitzaran activitats de descoberta fins a les 11:15 i a
lacabar sanirà cap el Centre Excursionista per

de Can Quer, Can Faixero, Can Casamada, Can
Sant Pere Ullastre (inauguració audiovisual
Grup Pedra Seca del CEC), Parc de Colobrers.
Distancia: 11 km. Temps 4 hores.

Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.cecastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
Adherit a la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya i a la Coordinadora dEntitats per la Pedra Seca
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2.- Cada soci o sòcia només podrà recollir un
màxim de dos elements en préstec, sempre
amb la condició que tots dos destinataris siguin socis.
3.- El soci o sòcia que reculli el material signa-
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Aquí shi podrà trobar tota la informació relacionada amb la nostra entitat.
És possible que en els primers dies encara hi
trobem a faltar algun contingut que, a curt
termini, shi anirà afegint.
Per tant lactual web http://centrexcursionis
ta.entitatscastellar.cat/ deixarà désser operativa en la data indicada.
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Perfils
Josep Serrà, tresorer del CEC

Quan i per què et
Quan et vincules a la muntanya per primer tornes a vincular al
cop?
CEC?


Els meus orígens a la muntanya, i també al Centre Excursionista de Castellar la cosa anava lli-

gada haurien de remuntar-se als meus 14 o 15
anys quan vam aparèixer al centre una colla damics que volíem fer cosetes, descobrir la muntanya. Acompanyats del Jaume Torrens i daltres
persones vam començar a descobrir el Montseny, els entorns de Castellar, el Pirineu... Aquesta etapa va durar fins als 18 anys, quan vaig canviar de paradigma, vaig passar al Moviment de
Colònies i Esplai, com a monitor. Hi vam col·laborar uns anys, també la meva dona, fent també colònies destiu. Els amics també hi van influir,
perquè tarrosseguen, i vaig passar a lesplai.

Com era el CEC que recordes?



Tinc records borrosos, han passat més de 40
anys, però el recordo com una majoria de gent
duna certa edat amb molta experiència i que
coneixia bé la muntanya, i nosaltres com uns
nanos joves que demanàvem fer coses i ens
deixaven fer algunes coses, i ens aconsellaven i
acompanyaven. Era una imatge molt diferent
del que és avui el centre.



Torno al centre el
2017, quan em vaig
prejubilar de la banca. Vaig optar per la
muntanya, començant a caminar, primer en solitari, però era molt avorrit [riu], així que vaig
donar senyals de vida tornant-me a acostar al
centre. La meva entrada, però, no va ser sobtada, perquè calia crear una nova junta i em van
cridar per fer de tresorer, com a membre de la
junta directiva del CEC. El Rafel i dos companys
són els que estaven formant la nova junta, i mhi
van convidar. No coneixia ningú. I vaig començar el camí.

Va ser difícil, la reentrada?



Sí, va ser difícil. Em vaig trobar un centre totalment diferent del que recordava. Jo lhavia conegut quan estàvem al primer pis de lAteneu.
Les persones ja no tenien res a veure. Les meves referències shavien trencat. A poc a poc,
vaig anar descobrint que sí que hi havia persones amb qui hi tenia algun vincle. Ni tan sols
sabia com estava la situació de lentitat.
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Vas voler implicar-te només com a tresorer El CEC sha fet un lloc al poble, es coneix
o fent alguna cosa més?
prou?




Vaig considerar que podia aportar alguna cosa

Penso que no es coneix prou. Aquest és un dels

més que no només la tresoreria. I amb en Rafel

deures que tenim, donar-la a conèixer. És una

vam organitzar les caminades entre setmana.

entitat que té molts socis, de les que més socis

Havíem vist que molta gent sortia el cap de set-

té a Castellar. Estem ben posicionats, però no

mana, però també nhi havia que entre setma-

sens coneix prou i no sé per què. A la zona nova

na podia caminar, i que els faltaven companys.

de Castellar hi ha molta gent que mha arribat a

Aquí va néixer el Dimecres caminem, per donar

dir que no sap que el CEC existeix. Potser no

a conèixer lentorn de Castellar. Era un cop al mes.

han tingut locasió de conèixer-lo. Potser ens cal

Paral·lelament, tu sorties a caminar?



Sí, amb companys que estaven igual que jo.
Havíem muntat un grup. Dimarts i dijous sortíem, i amb ells vaig començar, caminant per la
rodalia de Castellar. I gràcies a això he descobert els entorns, que coneixia molt poc i als que
em feia por dentrar-hi per si em perdia. He anat
agafant referències i em començo a defensar.

Quan va entrar gent més jove, al CEC?



El rocòdrom va afavorir el caliu de persones
joves que ho volien tirar endavant. I es va anar
potenciant. Això va tirar fins que va arribar la
pandèmia, que ho va trastocar tot.

Quins altres canvis shan fet?

tenir un altaveu diferent, promocionar les activitats duna altra manera, no ho sé. Quan organitzem les activitats, tret de #Sotalalluna, on shi
apunta tota mena de persones, a la resta hi ha
moltes cares conegudes. No és dolent, això, però
sempre som els mateixos. I podríem créixer, però.
Segurament passa en moltes entitats, eh?

Les entitats daltres pobles ens coneixen?



Segur que ens coneixen les de lentorn, perquè cada cop que establim algun contacte, tothom sap en nom de qui vas i qui representes. A
les reunions de la vegueria, que arreplega les
entitats dels dos vallesos, tenim un paper destacat. De seguida saben qui som. A mi, el que



em sembla que falta, és organitzar activitats

La tasca que a mi em tocava com a tresorer

conjuntes amb altres entitats excursionistes ve-

mobligava a fer canvis. El centre sempre ha tin-

ïnes, perquè ens poguéssim interrelacionar. Per

gut una situació econòmica sanejada, això era

exemple, amb Sant Llorenç, Terrassa, Sabadell,

un gran avantatge. Però sí que estava desen-

Sentmenat. Jo ho trobo a faltar, a mi magrada-

dreçat, els diners hi eren però no estava orga-

ria que hi fos.

nitzat. Aprofitant els coneixements de la meva
feina, vaig intentar posar ordre, fent una fotografia que permetés saber com estava lentitat,
saber on eren els diners, per on entren i per on
surten. El primer any va ser bàsicament això, i
ara tenim una despesa molt ben classificada,
els comptes estan ordenats. I, daltra banda, hi
havia la voluntat de modernitzar lentitat, dobrir-nos al poble. Això és una cosa que es va fer
entre tots, a la nova junta.

Les activitats del CEC són les adequades?



Cobrim un àmbit que abasta totes les necessitats. Algunes seccions funcionen més que unes
altres. La marxa de regularitat és un èxit rotund
però és només un cop lany, penso que potser
shauria de fer alguna cosa més pels nens. La
marxa nòrdica funciona molt i molt bé i bat tots
els rècords. A la resta de grups els falta una mica
dempenta. El grup de fotografia està arrencant

I has renovat el càrrec amb la nova junta.

molt bé, però potser les caminades de sende-



risme, lescalada, ho tenim una mica més justet.

Les persones que ens havien dacompanyar en

Trobo a faltar coses més a labast de la gent, és

aquesta nova junta van demanar la nostra con-

a dir, lescalada per exemple, no és per a tot-

tinuïtat per garantir que això anés bé. Hi havia

hom. No sé com ho hem de fer, per buscar co-

bona entesa, i jo encara no tinc relleu, daquí a

ses que puguin atraure una quantitat de gent

quatre anys en parlarem, portaré quasi 9 anys

més àmplia i no complicades, que es puguin

[riu]. Crec que, a les entitats, cal donar pas a

fer tot lany. I també que puguin ser capaces

persones noves perquè tu ja has aportat tot el

dorganitzar-ho. Lentitat perfecte no existeix.

que coneixes.

Butlletí

Número 631 - Setembre22 | 5

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Pedra Seca

tancada
a

cops

Arròs i pedres

de roc i

Es va produir una concentració daniversaris i

ara

onomàstiques i els pedrasequers afectats van

ma una

decidir convidar la resta a un dinar que va tenir

s ò l i d a

lloc al restaurant Mas Pinetó. Els fets van tenir

base per

lloc el passat dilluns, 27 de juny, a les 13 hores,

a

quan van ser sacrificats els llamàntols les restes

tar els lli-

dels quals van surar entre els grans de larròs

ris con-

caldós. Els participants en el festival pantagru-

solidadors de la terra cobertora.

èlic no van tenir problemes en pescar aquelles
delícies blindades encara amb la vermellosa
closca dels crustaci. Les converses anaven pu-

for-

plan-

Dimarts, 12 de juliol de 2022
Un gripau fa de caramell

jant a mida que baixava el nivell de les ampo-

Una granota o gripau (el sexe no ha estat iden-

lles de vi i, al final,

tificat) sha instal·lat al capdamunt de la barra-

algunes llengües en-

ca den Francesc Rius, estratègicament col·-

cara ensopegaven

locada entre els lliris que li fan de sentinella.

amarades

Aquest acte dóna per finalitzada la restauració

dorujo

blanc i daltres be -

daquesta barraca.

gudes espirituoses.

No és coneguda la incompatibilitat de les granotes o gripaus amb les bruixes. Ans al contrari, és sabut que les fetilleres utilitzaven aquests
amfibis anurs de lordre dels diplasiocels i de la
família dels rànids, per a assaonar els beuratges que preparaven i, fins i tot, tenien la capacitat de transformar en gripau a algun carallot
que sels creués pel davant. Això fa pensar que
les bruixes no seran foragitades de les contrades que envolten aquesta barraca i, potser, es
convoqui algun aquelarre al seu davant.
El cronista és partidari de considerar gripau i

Dimarts, 5 de juliol de 2022
La barraca número 79 ha estat tancada
La barraca que porta el sobrenom de Francesc
Rius ja no bada al cel. La fontanel·la li ha estat

no granota la figura que ha estat allà instal·lada.
Les dimensions que mostra i el seu posat erecte i desafiant així li ho inspiren. Una granota tindria una figura més gràcil i estilitzada.
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General
Caminada #sotalalluna
09/07/2022
Dissabte, dia 9 de juliol, va tenir lloc la tercera
edició de la Caminada #sotalalluna organitzada
pel Centre Excursionista de Castellar. La cita va
comptar amb prop de 400 participants 398
inscrits, 392 sortits, dels quals 68 eren menors
de 18 anys. Ramon Canalís, responsable de la
Caminada #sotalalluna del CEC, va explicar que
la sortida havia estat tot un èxit.

El recorregut curt, de 7 quilòmetres, retornava

Els participants van triar entre els dos recorre-

cap a Can Casamada després del primer avi-

guts proposats, que siniciaven conjuntament

tuallament de fruita i beguda, mentre que el

al Parc de Colobrers, a les 21 h, i avançava cap

segon senfilava cap a can Torrents, feia la volta

a Sant Pere dUllastre. Litinerari va seguir cap a

cap a laltra banda pel camí que torna de Saba-

una zona anomenada laberint, que entra dins

dell cap a la Dona Acollidora i, més endavant,

del bosc, i on enguany shi van situar uns figu-

els participants giraven en direcció Ca nAmet-

rants que recreaven la història del bandoler

ller, per anar a raure al Parc de Colobrers, i final-

Capablanca i que va anar a càrrec de lEsplai

ment accedir, ja transitant per zona urbana, fins

Corriol.

el punt

darribada, situat a la plaça de El mira-
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A larribada, totes les persones inscrites van entrar en un sorteig amb el número de dorsal a un
lot de mitjons personalitzats a càrrec de
Pimiento negro i de tres espatlles de pernil.
De cara a lany vinent, la intenció és repetir la
caminada, que si bé no ha tingut un número
tan gran de participants van ser 525 el 2020,
pel fet excepcional de la pandèmia i les ganes
de reprendre lactivitat, aquesta del 2022 ha estat una cita que fa pensar en una normalitat i
dor. Es garantia, així, que tothom pogués fer el

consolidació de la cita excursionista.

recorregut que més li convingués, com explica-

Moltes gràcies a tothom per la participació!

va Ramon Canalís, soci del
Centre Excursionista i encarregat de la coordinació
i ideari de #sotalalluna des
de la seva creació.
També hi va par ticipar
una persona amb mobilitat reduïda, transportada
per una joëlette. Persones
del CEC formades per a
portar les joëlettes van ser
les encarregades docupar-sen, durant la caminada
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Grup Familiar

Mentet, per una pujada suau en la qual vam

Pic de la Dona

molt simpàtiques que baixaven a beure aigua

El cap de setmana del 2-3 de juliol el grup familiar del Centre excursionista de Castellar va portar a terme la darrera sortida de la temporada.
Van participar-hi 5 famílies, amb un total de 10
adults, i 6 nens dentre 5 i 11 anys.
En aquesta oportunitat vam adaptar-nos amb
lobjectiu de poder participar a la Via Pirinenca,
una activitat que es realitzava aquell cap de setmana i es va decidir fer lexcursió prevista al Pic
de la Dona al vespre-nit. Aquest cim està situat
a la frontera entre Catalunya i França, i amb la
seva culminació es pot gaudir dunes fantàstiques vistes de tota la vall de Camprodon i dels
emblemàtics pics de Bastiments, Carlit i Canigó.
A dos quarts de vuit del vespre vam començar
lascensió des de la base de lestació desquí de
Vallter 2000, enfilant-nos cap a la Portella del

poder gaudir de la companyia dunes vaques

al torrent. Des de la Portella del Mentet sobre
una formidable panoràmica als dos vessants, el
francès amb el Canigó al fons, i el català emmarcat pel Costabona i el Gra de Fajol.
Des de la Portella del Mentet es va continuar
lascensió fent ziga-zagues fins assolir el Pic de
la Dona (2.702 m); una pujada amb vistes al Gra
de Fajol Petit, el Gra de Fajol, el Coll de la Marrana i Bastiments. Dalt del cim vam sopar tots
junts, compartint vent i fresca.
A tres quarts de deu es van començar a encendre els fanals a més de 300 cims del Pirineu, des
de Catalunya fins al País Basc, en defensa del
dret a lautodeterminació dels pobles. El Pic de
la Dona era un dels cims escollits, i des dallà
vam poder observar lencesa daltres punts de
llum al Costabona i al Bastiments.
La fresca ens va empènyer a iniciar el descens,
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A mitja baixada es van apagar els frontals i les
llanternes, i vam poder gaudir dun magnífic i
incommensurable cel estelat, en el qual vam
carenejant en direcció al Pic de Bacivers, obser-

aconsegir identificar algunes constel·lacions.

vats per una lluna ben prima que ens mirava

Resumint, una sortida fantàstica en la millor

amb un somriure. La majoria equipats amb fron-

companyia, la dunes famílies que duem anys

tals, i alguns sense per a poder experimentar la

compartint la muntanya i fent créixer lamor per

fosca, davallant cap a Vallter on vam retrobar

aquesta en els nostres infants, mentre veiem

les vaques, aquest cop escampades per les pis-

com van creixent i intuïm que aviat seran ells

tes desquí, ajagudes gaudint de la fresca de la

qui ens ensenyaran noves aventures a nosal-

nit.

tres.
Bon estiu!!!
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Espeleologia
Sortides de l’agost 2022
Cueva Calera
Localització: Villavelayo (La Rioja)

36745m de recorregut i - 1180m de desnivell

ons diverses al sostre, parets i terra, destacant

Lentrada, d1,5 x 2,5 m dona pas a una galeria

una bonica colada amb goteix a la dreta que

descendent de grans proporcions que es man-

alimenta els gorgs. Avancem per un sector am-

té durant gran part del recorregut. Distingim di-

ple i de menys altura, amb un parell destalag-

versos grups de belles columnes, estalactites i

mites fosques. Després de superar una zona

estalagmites. A continuació, deixem a la dreta

enfonsada per un petit pont al mig. Caminem

un petit pou, i després duna curta pujada,

un petit tram i ens trobem davant la primera

destrepem una rampa sorrenca. Després, se-

presa duna successió de gorgs, fins a una al-

guim per un tram de sostre baix a certa altura,

tra galeria de sostre baix. A lesquerra daques-

que desemboca en una bonica sala entapissa-

ta presa, hi ha amagat un pas estret que ens

da de gorgs que, com una escala, baixen a la

permet accedir a una altra sala amb formaci-

part inferior de la sala. Sadverteixen formaci-

ons i diversos pous units entre sí.
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Cueva Lóbrega
Localització: Torr
ecilla en CCamer
amer
os (La RRioja)
ioja)
orrecilla
ameros

4552 m de recorregut i  68 m de desnivell.
Sortint de Torrecilla, pel camí de Nieva, hi ha un
abeurador des don surt un sender que, després
de passar per un coll, baixa fins a la boca de la
cova, de 6 x 5 m, que sobre en un galeria i se

Balma del Saltant del Grau (Berguedà)
Balma sota una cascada a la riera de Bellús
Balma de 22 m damplada per poc més de
5 m dalçada i fins a set metres de fons,
mitjançant una petita gatera a la part central de la balma. La riera de Bellús forma
una bonica i espectacular cascada davant
de la balma.

surt a lexterior. A 30 m sobre una altra boca
que comunica amb una galeria de grans dimensions. A 60 m hi ha un ressalt que condueix cap
a una altra galeria, que després dun pas baix,
condueix fins al final de la cova.
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Balma del Grau (Berguedà)
Balma de 5 metres de fons a Capolat
Obrada de 28 m damplada per 5 m de fons i 5
m dalçada, la balma en realitat està dividida en
dues parts d11 m cadascuna, enmig dambdues hi ha un tram de 6 m de travertí. Les dues
balmes tanquen al front amb murs amb obertures de portes i finestres que han desaparegut. Per linterior de la roca es van excavar galeries per comunicar els diversos habitacles.
Lhabitacle situat més al N, el van dividir en dues
plantes, la superior resta enfonsada, i la inferior
la distribuïren en diversos i diferents compartiments separats per murs de pedra. El forn en-

cara es conserva en bon estat, hi queda part
duna teulada a linterior de la balma, que evitaven els degotalls produïts per la filtració dels
travertins. Sota la
balma i al costat
duna petita cascada de la Riera
de Bellús, hi trobem una minúscula

cova

de

3

metres i mig de recorregut, ober ta
en conglomerats.
Van estar habitades fins el final del
segle

XIX

i

pri-

mers anys del segle XX.
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Grup de fotografia
Festa Major 2022- Castellar del Vallès
Exposicions de fotografia CEC
Durant els dies de Festa
Major  del 8 al 12 de setembre, al nostre local social, el Grup de Fotografia
ha organitzat quatre exposicions:

Imatges de Castellar

, fo-

tografies del segon trimestre del concurs anual.

El caminar de la S.E.A.C

.,

imatges de les primeres
excursions del C.E.C.

Myanmar Unplugged,

fotografies del nostre

Les exposicions es podran visitar durant els dies

company Antoni Marin Amatller.

de Festa Major, de 12 h a 14h i de 18h a 20h.

44è Trofeu Joan Riera

Passada la Festa Major, es podran visitar en els

re del concurs de Festa Major.

horaris dobertura del centre, dilluns, dimecres i

, fotografies de tema lliu-

divendres de 18h a 20h.

General
XV Els Cinc Cims

, que se celebrarà
el proper
, és una prova de resistència, no competitiva, que forma
part del Circuit Català de Caminades de Resistència organitzat per la FEEC. El seu recorregut discorre seguint camins de muntanya
al llarg de poc més de
i sha de
realitzar
La XV edició de Els Cinc Cims

25 de setembre de 2022

52 quilòmetres

en un màxim de 14 hores.

El gràfic del quilometratge i dels desnivells a superar es prou demostratiu. Es tracta duna prova de certa duresa que demana un notable es-

Cal, doncs, estar preparat per a
afrontar-la.
forç.

INSCRIPCIONS
FEEC
Únicament fins al

22 de setembre (24:00 h)

,

mitjançant la pàgina web de la FEEC.
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Grup de Muntanya
Encetem la nova temporada 2022-2023
Gaudiu duna agradable Festa Major! Mentrestant anem preparant-nos.

 21
nya

de setembre:

Reunió del grup de munta-

dedicada a programar les activitats de cara

Tenint en compte la nostra disponibilitat i possibilitats, continuarem fent costat a les activitats del Centre.

al darrer trimestre de lany, a les 19:00 h al Cen-

 25

tre. Suggeriments i recollida didees i projectes.

ció dels

9

de setembre: Col·laborem en lorganitza-

Cinc Cims

.

doctubre: Col·laborem en lorganització de

la 31a

Travessa Castellar-Montserrat

.
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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